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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ

KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi-

nin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan birimler

ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine

veya Genel Müdürlükçe belirlenen defter veya belgelere, sorumlu oldukları işlerle ilgili kayıt-

ları doğru, eksiksiz ve zamanında yapıp yapmadıkları incelenir. Tespit edilen hususlara “De-

netim Raporu” ile “Tavsiyeler Listesi”nde yer verilir. Ayrıca; bu tespitler, düzenlenen hâl kâğıdı

veya gizli raporlarda dikkate alınır, sorumluluğu bulunan personelin tespiti halinde ise adli ve

idari işlem yapılması için gerekli işlemler başlatılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli

Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Denetimli serbestlik personeli, UYAP bilişim sistemine veya Genel Müdürlükçe

belirlenen defter ile belgelere, sorumlu oldukları işlerle ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve za-

manında girmek, sıralı amirler ise bu kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin gideril-

mesini sağlamak ve eksikliklerin tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri

başlatmakla görevlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2013 28578

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2015 29453
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Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla verilerin sisteme doğru,

eksiksiz ve zamanında girilmesinden UYAP'a veri girişi yapan personel sorumludur. Bu veri-

lerin usulüne uygun girilmesini temin için icra müdürü de gözetim ve denetimle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve (d) bendinde yer alan “Plân, çevre, yapım ve yapıma dair hizmet işlerine ilişkin konular

hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerince görüş talep edilen hâllerde,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeye bağlı olma şartı aranmaksızın Kurulca görüş ve-

rilir. Talebin Kurulda görüşülebilmesi için;” ibaresi eklenmiştir.

“b) İşin yürütülmesi aşamasında yaptırılan yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının

fiyatlarının tespit edilmesi hususunda sözleşme sürecinde meydana gelen anlaşmazlıklar ile il-

gili idaresince Kuruldan konu ile ilgili görüş ve/veya fiyatların belirlenmesinin talep edilmesi

halinde, Kurul bu talebi değerlendirerek sonuçlandırır. Ancak talebin Kurulda değerlendirile-

bilmesi için anlaşmazlık tutanağının taraflarca birlikte düzenlenmiş olması şarttır. Anlaşmazlık

tutanağı ile birlikte, tarafların görüşleri ve dayandıkları ilgili mevzuat, tarafların ayrı ayrı dü-

zenledikleri uyuşmazlık konusu fiyat tespit tutanakları ile var ise bunlara ilişkin analiz ve ben-

zeri belgeler gibi talep konusu ile ilgili bilgi ve belgeler idarenin talep yazısına eklenir ve ilgili

mevzuatında yazılı süresi içinde Bakanlığa intikal ettirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/3/2012 28232
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan li-

sansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat Dalı: Beykent Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren

enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta

yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından

atanan öğretim üyesini,

d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

e) Enstitü: Beykent Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü

oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, 

g) Enstitü Müdürü: Beykent Üniversitesine bağlı ilgili enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan veya atölye çalışması ya da la-

boratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplamını,
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i) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içe-

ren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,

l) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip so-

nuçlandıran komisyonu,

m) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

n) Sanat Eseri Çalışması: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazır-

layacakları çalışmayı ve yazılı raporu,

o) Sanatta Yeterlik Çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlaya-

cakları sanatsal çalışmayı,

ö) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Lisansüstü eğitim ve öğretim sonunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun

olarak hazırlanmış bilimsel bir metni,

r) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Program açılması ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar tezli ve tezsiz olmak üzere, enstitü kurulunun

önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci

sayısının saptanması, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile be-

lirlenir.

(3) Her yarıyıl eğitim ve öğretime açılan lisansüstü programların adları, başvuru için

gerekli belgeler ve varsa diğer koşullar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü  

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvur-

duğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart

puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den

az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belir-

lenir. Ancak Konservatuvar ve Güzel Sanatlar anabilim dallarının lisansüstü programlarına öğ-

renci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES

puanına ilave olarak yapılacak diğer değerleme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağ-
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laması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, enstitü kurulunun öne-

risi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans program-

larına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan

edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-

külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla

başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip ol-

maları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not or-

talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans

derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı

yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek

lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru

için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten

kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-

rilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-

nacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir.

ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile

diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle

başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, stan-

dart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip ol-

maları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet

not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik

programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
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lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına

öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az

55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların

özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının

%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından

belirlenir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul

edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat

dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fa-

kültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz. 

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile be-

lirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in

sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES

puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş

hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan tü-

ründe 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip

olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri

Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen

standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci

kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans

not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu de-

ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (re-

ferans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart

sınavlar ve benzeri) ilgili Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora

programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-

len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-

rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel

tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değer-

lendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile

de öğrenci kabul edilebilir.
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(5) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirle-

nir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi ana-

bilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetimince oluşturulacak komisyonlarca

yapılır.

(7) Öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimleriyle ilgili mali yükümlülükleri her yıl

Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenciler belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek ve

her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. 

(8) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra her-

hangi bir nedenle enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci mali yükümlülüklerini yerine

getirmek zorundadır, öğretim bedeli iade edilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşla-

rının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senatoca belirlenir. Ancak bu

adaylardan:

a) İngilizce lisansüstü programlara müracaat edenlerde, müracaat ettikleri programı ta-

kip edebilecek düzeyde İngilizce yeterliliklerinin olması aranır. Bunlardan Üniversitelerarası

Kurul tarafından belirlenen YDS’de başarıyı sağlamış olanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğer

kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgeleyenler veya Senatonun belirlediği esas-

lara göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavdan yeterli puanı almış olan-

larla, ana dili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim ve öğretim yapan bir programdan mezun

olduklarını belgeleyenlerden İngilizce dil koşulu aranmaz. Bu koşulları yerine getiremeyen

adaylar, Senatonun belirlediği esaslara göre İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir.

b) Bu öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri 6 ncı maddede belir-

tilen esaslara tabidir.

c) Bu öğrencilerin asgari ALES puan notu gerektiren lisansüstü program başvurularında,

ALES sınavı muadili uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination (GRE),

Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından herhangi birinin sonucu Senato

tarafından kabul edilen eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilir. 

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına yabancı öğrenci kabulünde, ALES ve muadili sı-

nav puanı aranmaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda, nitelikleri aşağıda belirtilen ve bu program-

lara 6 ncı maddedeki esaslara göre kabul edilen öğrencilere alan eksikliklerini gidermek ama-

cıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bi-

limsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda almış olan

adaylar.
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b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan adaylar.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma ko-

şulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, 13/11/2016 tarihli ve 29887 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeli-

ğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz öğretimi

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu görülen dersler toplam 18 krediyi

geçemez. Bilimsel hazırlık öğrencilerinin mali yükümlülükleri 13 üncü maddeye göre düzen-

lenir. 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili ko-

nuları, mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan

derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-

sünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bunlardan daha sonra lisansüstü öğ-

renciliğine kayıt hakkı kazananlar, özel öğrenci statüsünde iken başarılı oldukları derslerin li-

sansüstü çalışmalarında geçerli olması için enstitü yönetimine başvurabilirler. Lisansüstü prog-

rama kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet

işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini ge-

çemez. Enstitü yönetim kurulunun onayı halinde, bu dersleri başarmış sayılırlar.

(3) Ancak daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların özel öğrenci sta-

tüsünde geçirdikleri sürenin bir yarıyılı, lisansüstü eğitim öğretim süresine sayılır.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversite veya enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış

olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına; enstitü yönetim ku-

rulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında enstitü

kurulunun önerisi ve senato kararı ile belirlenir. 

İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci

kabulünde, bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adayların; YDS’den yeterli başarıyı sağ-

laması veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belge-

lemesi gerekir. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar, İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir. 

(2) Hazırlık sınıfında geçen süre, lisansüstü eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Ha-

zırlık öğrencilerinin mali yükümlülükleri 12 nci maddeye göre düzenlenir.

Öğrenim bedeli

MADDE 12 – (1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, ödeme koşulları ve ödeme

usulleri, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ödemeler akademik takvimde belirlenen ta-

rihlerde yapılır.

(3) Süresinde eğitim-öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kesin kaydı yapılmaz, kay-

dı yenilenmez, kaydı dondurulmaz. Bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından ya-

rarlanamaz.

(4) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, alınacak ücretin kapsamı,

ödeme koşulları ve ödeme usulleri, üniversite internet sayfası üzerinden ilan edilir. 

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik

takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kay-

dını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir

hak iddia edemezler.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında

akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında

olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle; öğ-

renciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gös-

teren belgeyle birlikte diğer belgeleri enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamam-

lanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. 

(3) Bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan ve ilgili döneme ilişkin mali kaydında sorun

bulunmayan öğrencilerin akademik dönem kayıtları her yarıyıl başında otomatik olarak yapılır. 
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(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre

yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğ-

renime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, kendi isteği ile kaydını alanların, kayıtlı

olduğu programdaki azami sürelerini tamamlamış olanların enstitü ile ilişikleri kesilir. 

Enstitüye kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday-

lar, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri ve gerektiğinde enstitü tarafından

belirlenen diğer belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için yanlış beyanda

bulunan veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen

kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(2) Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden:

1) Tezli/Tezsiz Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans

öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplo-

masının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek

lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden lisans ve tezli

yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık

yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri ha-

linde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri.

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Tezsiz yüksek

lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz)

3) Yabancı dil yeterliliği gerektiren lisansüstü programlar için YDS veya eşdeğer sınav

sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. 

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniver-

sitece onaylı sureti.

5) T.C. Kimlik Numaralı geçerli resmi kimlik belgesi. (Nüfus cüzdanı, pasaport) 

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan. 

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).

8) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan (a) bendinin (1)

numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların

noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya

onaylı sureti. 

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniver-

sitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
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3) ALES sınavı sonuç belgesi veya muadili uluslararası sınavlardan olan Graduate Re-

cord Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) ve benzeri sınav-

lardan herhangi birinin sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Tezsiz yüksek lisans prog-

ramlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı aranmaz)

4) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri.

5) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti. 

6) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.).

7) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak

askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim

kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu

süre tüm öğretim süresi için iki yarıyılı aşamaz.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu ra-

poru, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine

dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara

bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu

süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

giremez. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz. 

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının

yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.

Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde,

öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne

dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir. 

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek

zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt

dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği ücret, yeni kayıt olduğu

yıla ait öğretim ücreti yerine sayılır. 

(7) Kayıt donduran öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yap-

tırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. 

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 16 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının

önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü yönetim kuru-

lunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat

dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki

dersler, öğretim üyelerince verilir.
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(2) Zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi, enstitü

yönetim kurulunun kararı ile doktora veya sanatta yeterlik kazanmış, eser ve yayınlarıyla ken-

dini kanıtlamış uzman kişi veya sanatçılar uzmanlık alanlarıyla ilgili lisansüstü düzeyde dersler

vermek üzere öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme işlemleri rektörlük

tarafından yapılır.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden der-

sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi,

yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır. 

(2) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. 

(3) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerleri ile hangi lisansüstü derslerin kredisiz

olacağı, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme 

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sı-

navına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere üç dönem içi değer-

lendirme çalışması yapılır. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, anabilim veya ana-

sanat dallarınca belirlenen ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. 

(2) Dönem sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Ancak sınav çakışması nedeni

ile mazeret sınav hakkı verilir.

Devam koşulu ve başarı notu

MADDE 19 – (1) Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on beş haftadır. Yarıyıl

sonu sınavına girebilmek için öğrencinin:

a) Teorik derslerin en az % 70’ine devam etmesi,

b) Uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az % 80’ine katılması,

c) Uygulama veya laboratuvar çalışmalarında başarılı olması,

zorunludur.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye her ders için verilecek yarıyıl başarı notu,

yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına göre belirlenir. Dönem içi ara

sınav ağırlığı %30, dönem içi diğer iki çalışmanın ağırlıkları toplam %20, dönem sonu sınavı

ağırlığı % 50 olarak hesaplanır.

(3) Uzaktan öğretim lisansüstü programlarında gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme

etkinliklerinin genel başarıya etkisi % 20’den fazla olamaz. Dersten başarılı olmak için, gözetim

altında yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak ve 20 nci maddede belirtilen başarı şart-

larının sağlanmış olması gerekir. 
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(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Üni-

versitenin ilgili yönetmelik/yönergelerine göre yapılır.

(5) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Beykent Üniversitesi veya

başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp yüksek lisans programlarında en az CC

notu, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB notu ile başarmış oldukları ve başka

bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kre-

dili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının onayı alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından en geç öğrencinin programdaki

ara sınav tarihinden iki hafta öncesine kadar karara bağlanır. Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta

Yeterlik programlarında en çok program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek kadar ders yeni

programa sayılabilir. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, önceki yük-

seköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler,

öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı,

kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu

programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerek-

liliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Ders notları 

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değer-

lendirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında 70, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarında 75’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gi-

bidir:

100’lük Not Harf Notu 4’lü Not

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

60-69 DC 1.50

50-59 DD 1.00

49-ve altı FF 0.00
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(2) Öğrencilerin yarıyıl ders notlarıyla ilgili değerlendirmelerde aşağıdaki ifadeler kul-

lanılır:

a) G – Geçer (Başarılı).

b) K – Kalır (Başarısız).

c) S – Süren Çalışma.

ç) DZ – Devamsız.

d) Ç – Çekilme.

e) FF – Başarısız.

f) Y – Yeterli.

(3) (G) notu, kredisiz ders veya çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

(G) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(4) (K) notu, kredisiz ders veya çalışmalarda başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(5) (S) Süren çalışma işareti, tez/proje çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan

öğrencilere verilir. Tez/proje teslim edildiğinde (S) notu, (G) notuna çevrilir. (S) Süren çalışma

işareti, ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (DZ) notu, dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

(7) (Ç) notu, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, dersten çekilme durumunda

verilen nottur.

(8) (FF) notu, bir dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, derslere devam

eden, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.

(9) (Y) Yeterli notu, önceden kazanılmış yeterlilikler karşılığı verilir. (Y) notu verilen

dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. 

(10) Yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi

için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CC) olması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinden

(DZ), (DC), (DD), (FF), (K) notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı bir öğrencinin, bir dersten başarılı

sayılabilmesi için o dersin yarıyıl başarı notunun, en az, (CB) olması gerekir. Bir doktora der-

sinden (DZ), (CC), (DC), (DD), (FF), (K) notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız

sayılır.

(12) Yarıyıl sonu başarı notları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından

ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde Öğrenci

Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının iti-

razının geçerlilik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçe-

sinin sınav notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ıslak imzalı olarak ilgili enstitü
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sekreterliğine teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, ens-

titünün oluşturacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden

(anabilim/anasanat başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş ki-

şiden) oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değer-

lendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu Öğrenci Otomasyon

Sisteminden karekodlu olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına

ilişkin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı en geç beş iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sis-

teminden çıktı olarak alınan Komisyon Raporu ekli olarak ilgili enstitü sekreterliğine iletilir

ve enstitü sekreterliği tarafından Komisyon Raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin

otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

Başarısızlık halinde ders alma

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıllarda başarısız ol-

duğu dersi veya ders planında yer alan ve içinde bulunulan dönemde açılmış olan başka bir

dersi eşdeğer ders olarak almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlar-

lar.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı

her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl başarı notu çarpımları toplamının, alınan derslerin

kredilerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli

olarak gösterilir.

(2) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği ta-

rihten itibaren almış olduğu derslerin tümü göz önünde bulundurularak aynı yöntemle hesap-

lanır. Gerek yarıyıl, gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen

notlar esas alınır. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen bir dersin

en son alınan notu dikkate alınır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış

sayılabilmesi için ilgili programda belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt yaptırmış ve

bu dersleri 21 inci maddede belirtilen esaslara göre başarmış olması gerekir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde

yürütülür. Programların ne şekilde yürütüleceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi,

enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kontenjan sı-
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nırları içerisinde geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şartların yerine ge-

tirilmiş olması gerekir. Tezli programlara geçiş için başvurduğu alanda en yüksek ALES pua-

nına sahip adaydan başlanarak değerlendirme yapılır. 

(3) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 29 uncu maddede belirtilen

esaslara göre danışman ataması yapılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde, geçiş yapılan prog-

ramın ders planında yer alan ve öğrenci tarafından daha önceki programda alınmış ve başarılmış

aynı ad ve kodlu dersler var ise; bu dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki

kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkrip-

tine aktarılır.

(5) Azami öğretim sürelerinin hesaplanmasında, öğrencinin enstitüye kayıt olduğu ilk

akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders

ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü

kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile arttırılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim

yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman

atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini
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başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, tez yılında en az bir

tam dönem geçirmek şartıyla dört yarıyıllık süreden önce de mezun olabilirler. Yüksek lisans

eğitimi kredili dersleri, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde kredili

derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, başarısız olduğu ders veya derslere yeniden

kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı

her öğrenci için, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl

sonuna kadar enstitü yönetimine önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

Atanan tez danışmanı, öğrenci ile beraber belirlediği tez konusunu; tezin amacını, kapsamını,

yöntemini ve çalışma planını içeren “Tez Öneri Formu” ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen tez konusunu,

özgün olmasını da gözeterek, uygun görmesi halinde enstitü yönetimine sunar. Yüksek Lisans

tez konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasın-

dan seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üni-

versitenin belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğ-

retim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam-zamanlı görev yapan öğretim üye-

lerinden bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, aynı usulle atanır, atanacak ikinci

tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(3) Tez danışmanı veya danışmanları atanıncaya kadar, bu görev ilgili enstitü anabilim

veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışmanın gerekçeli talebi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü, enstitü

yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin veya sanat eseri çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri

çalışmasını, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat

eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezi, danışmanı ve/veya da-

nışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına

girmek üzere, danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren başvuru di-

lekçesini, dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı

CD’leriyle birlikte enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
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programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna

gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, ens-

titü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ve en az

biri başka bir yükseköğretim kurumundan atanan en az üç asil veya beş asil öğretim üyesi ve

bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi olması durumunda ikinci tez danışmanı jüri

üyesi olamaz. 

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınav süresi en az 45 dakikadır.

Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda, kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi

başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru -cevap bölümünden

oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Belirlenen günde yapılamayan jüri

toplantısı, katılanların hazırladığı bir tutanakla enstitü yönetimine bildirilir. Bu durumda, jüri

en geç on beş gün içinde toplanarak adayı tez savunma sınavına alır. 

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,

“düzeltme” veya “ret” kararı verir. Jüri başkanı, jüri üyelerince imzalanmış karar tutanağını,

tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü yönetimine teslim eder. Tezi hakkında düzeltme

kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak ve birinci fıkradaki

usule göre tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Süresi içerisinde “düzeltme” savunmasına

girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-

ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla iki yarıyıl içinde yerine

getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezli yüksek lisans programının bütün yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan bir

öğrencinin mezuniyeti için aşağıda belirtilen belgelerin tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz temin ve teslim edilmesi zorunludur:

a) Tezin veya sanat eseri çalışmasının çoğaltılmış ve ciltlenmiş İngilizce özetli üç nüs-

hası ve PDF formatlı CD’leri.

b) Yükseköğretim Kurulunca istenen tez veya sanat eseri çalışması için doldurulmuş

“Tez Veri Giriş Formu” ile özet bilgi ve İngilizce özetini içeren PDF formatlı CD’si.

c) Tezin veya sanat eseri çalışmasının savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.

(7) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(8) Tez sınavında tezi başarılı bulunan öğrencinin, bu madde gereklerini yerine getir-

mesi ve tezinin şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunması koşuluyla, enstitü

yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.

(9) Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getirerek enstitü yönetim kurulunca

mezuniyetine karar verilen öğrenciye, üniversitenin diploma yönergesine uygun olarak, “Tezli

Yüksek Lisans” diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı ol-

duğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-

lanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı

sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler

için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektörün im-

zasını taşır.

(10) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu

program toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile

dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yap-

tırması ve projesinin bitiminde yazılı proje ve/veya rapor vermesi gerekir. Senato tarafından

belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, dokuz krediyi geçmemek ve lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, dönem projesine en geç üçüncü yarıyılın başında kayıt yaptırmak zorun-

dadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin, tamamlamakla yükümlü olduğu derslerin her birinden en az (CC) başarı

notu alması gerekir. 

3 Şubat 2017 – Sayı : 29968                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Proje danışmanı ataması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Atanan

proje danışmanı en geç üç ay içerisinde öğrenciyle birlikte proje konusunu ve başlığını belirler

ve projenin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren “Proje Öneri Formu” ile

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen proje

konusunu, özgün olmasını da gözeterek, uygun görmesi halinde enstitü yönetimine sunar. Proje

konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Proje danışmanı atanıncaya kadar, bu görev

anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışmanın gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü

ve enstitü yönetim kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans projesinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencinin; projesini enstitü tez

ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazması ve danışmanına sunması gerekir. Danışman

sunulan proje hakkında başarılı veya başarısız kararı verir ve proje değerlendirmesine ilişkin

değerleme tutanağını hazırlar. Projeye ilişkin intihal raporu ile birlikte enstitü yönetimine teslim

eder. Enstitü yönetim kurulu kararı ile her bir öğrenci için danışman dahil üç öğretim üyesinden

oluşan proje değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının bütün yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan

öğrencinin mezuniyeti için; onaylı proje değerlendirme tutanağı eklenmiş projenin çoğaltılmış

ve ciltlenmiş İngilizce özetli üç nüshasını, pdf formatlı CD’lerini ve proje değerlendirmesine

ilişkin değerleme komisyonu tutanağı ile istenen diğer dokümanları enstitüye eksiksiz temin

ve teslim etmesi gerekir. 

(3) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin, bu madde ge-

reklerini yerine getirmesi ve projesinin enstitü proje ve tez yazım kılavuzuna şekil yönünden

uygun bulunması koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.

(4) Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren ve enstitü yönetim kurulunca

mezuniyetine karar verilen öğrenciye, ilgili mevzuata göre, “Tezsiz Yüksek Lisans” diploması

verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Bu dip-

loma Enstitü Müdürü ve Rektörün imzasını taşır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar dahilinde tezli yüksek lisans programına

geçiş yapabilirler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim -öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300

AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-

tenin öngördüğü en az Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması ve teze kayıt

MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden atanır. Üni-

versitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu

tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam-za-

manlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora

programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en

az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin teze kayıt yaptırılabilmesi için, programın kredili ve kredisiz tüm ders-

lerini ve yeterlik sınavını başarması gerekir.

(4) Tez danışmanı veya danışmanları atanıncaya kadar, bu görev enstitü anabilim dalı

başkanı tarafından yürütülür.

(5) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı öğ-

renciyle birlikte uygun gördüğü tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini ve ça-

lışma planını içeren raporunu enstitü ana bilim dalı başkanına önerir. Anabilim dalı başkanı,

önerilen tez konusunun, özgün olmasını gözeterek, uygun gördüğü takdirde enstitü yönetimine

önerir. Doktora tez konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve öğrenci teze kayıt

yaptırır.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına

girer. 

(2) Üniversitenin doktora yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere

yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm ders-

lerini başarmış olması gerekir. Öğrenci, en erken kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini

takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci,
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en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna

kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek isteğini, ilan edilen

yeterlik sınav dönemlerinde, enstitü yönetimine yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik

sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,

danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda

ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim

üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanma-

sında 21 inci maddeye göre işlem yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve

öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün

içinde enstitü yönetimine tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan öğ-

rencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen bu durumdaki öğ-

renciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı

başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluş-

turulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından

başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı

başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını

kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma

talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitü yönetimine bildirir. Öğrenci, tez önerisi

ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine

dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni

bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle

ilgili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu

değiştirilen bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu

savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ili-

şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak- Haziran ve Temmuz -

Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Tez izleme komitesi

toplantıları en az dört ay aralıklarla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce

komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve

bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-

fından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi

toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme

raporu enstitüye iletilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tez ve proje yazım

kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora

tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini

tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savu-

nulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının

tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren başvuru dilekçesini, sekiz adet İngilizce

özetli pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze
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ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, tez önerisinin kabulünden sonra enstitüye

en az üç kez başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-

sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi araların-

dan danışman dışında bir üyeyi başkan seçer. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, biri Üniversiteden

ve diğeri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçer. 

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi

ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğ-

renci; danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşü ile dok-

tora tezinin ciltlenmiş İngilizce özetli en az üç kopyasını ve PDF formatlı CD’lerini tez sınavına

giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden enstitü

tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diplo-

ması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir

3 Şubat 2017 – Sayı : 29968                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla

en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak

üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de

en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz

olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. 

(3) Sanatta yeterlik dersleri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile belirlenir. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki,

lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü

ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-

cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu

ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman,

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik prog-

ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla

tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üni-

versite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasına kayıt yaptırabilmesi için, kredili ve kredisiz

tüm derslerini başarması gerekir.

(3) Danışman veya danışmanlar atanıncaya kadar, bu görev enstitü anasanat dalı başkanı

tarafından yürütülür.

(4) Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Danışman, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı öğrenciyle

birlikte uygun gördüğü tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma pla-

nını içeren raporunu enstitü anasanat dalı başkanına önerir. Anasanat dalı başkanı, önerilen tez

konusunun, özgün olmasını gözeterek, uygun gördüğü takdirde enstitü yönetimine önerir. Sa-

natta yeterlik çalışması konusu, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve öğrenci teze

kayıt yaptırır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Tez veya sergi veya proje çalışmasını veya raporunu veya uygulamalı

(resital, konser, temsil) çalışmasını hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje

hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitü tez ve proje

yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini ve raporunu veya

uygulamalı çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve ça-

lışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte dilekçesini, sanatta yeterlik
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çalışmasının sekiz kopyasını ve PDF formatlı CD’lerini (veya filmi ve benzeri ile birlikte) ens-

titü yönetimine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-

linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka

yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, sınav

öncesi, kendi aralarından bir başkan seçer. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.

Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik öğrencileri ve

öğretim üyelerine açık olarak yapılır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik

çalışması hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verir. Tezi ve/veya

sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-

dirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-

natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-

yanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş

olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-

şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından im-

zalanır.

(2) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

sanatta yeterlik çalışmasının İngilizce özetli en az üç kopyasını, PDF formatlı CD’lerini (veya

filmini ve benzeri) sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim eden
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ve çalışması şekil yönünden enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, enstitü yö-

netim kurulu kararı ile sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu

başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen

öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-

namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese kargoyla veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-

lanmış sayılır.

(2) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan

veya adres değişikliklerini enstitü yönetimine bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin,

mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim

Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Se-

nato ve Enstitü Kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bey-

kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz

yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılından önce Beykent Üniversitesinde kayıtlı

olan öğrenciler için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba

katılmaz.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5) bölümünün başlığı “5. Yatırım Teşvik Belgesi

Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve

Kiralamalarında İstisna” olarak, aynı bölümün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere

belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kira-

lamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin

usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisna-

sının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin aşağıdaki

bölümlerde belirlenmiş usul ve esaslar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-5.1.) bölümünün dördüncü paragrafındaki “Söz ko-

nusu istisna hükmü, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine-

teçhizat teslimlerine ilişkindir. Dolayısıyla, teşvik belgesinde” ibaresi “Teşvik belgesinde” ola-

rak değiştirilmiş, aynı bölümün 10 uncu paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-5.7.) bölümündeki “Makine ve teçhizat istisnası bil-

dirim formu” ibaresi “İstisna bildirim formu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/E) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bö-

lüm eklenmiştir.

“7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

3065 sayılı Kanuna 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-

dığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun ile eklenen geçici 37 nci maddede,

“İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla in-

dirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içeri-

sinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat

işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edi-

lemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatı-

rımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tari-
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hinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı,

verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden

takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-

kilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

7.1. Kapsam

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) söz konusu ya-

tırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indi-

rim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) söz konusu

yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde in-

dirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat

işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen

faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iz-

leyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018)

talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir

yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde ön-

görülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ge-

rekmektedir.

7.2. İstisnanın Uygulaması

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, haf-

riyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan

mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine iliş-

kin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, is-

tisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV

uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda

KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.

Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yük-

lenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde

yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi

gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edi-
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lemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık

dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşa-

mayacağı tabiidir.

7.3. İstisnanın Beyanı

İade,

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işlerinde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) yüklenilen ve bu süre

içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2017, en geç Mayıs/2018

dönemine ait KDV beyannamesine,

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin in-

şaat işlerinde 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) yüklenilen ve bu

süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018

dönemine ait KDV beyannamesine,

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat

işlerinde 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen

KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine

dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait

KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer

İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım

Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.

Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen ver-

giler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil

edilir.

7.4. İade

Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği

7.4.1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin

ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve

teminat aranmadan yerine getirilir.

7.4.2. Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri

vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000

TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre ye-

rine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi

inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/F-4.15.) bölümünün başlığı “4.15. Hazinenin Taşınmaz

Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri,

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile Belediye ve İl Özel

İdarelerinin Taşınmaz Satışları” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci

cümlesinde yer alan “ve Belediyeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna

aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

“6770 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine “belediyeler ve il özel

idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler” ibaresi

eklenmiştir.

3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mül-

kiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi

işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır.

Diğer taraftan, bölge sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak

üzere kurulan belediyelerin bu amaçları kapsamında yapmış oldukları işlemler KDV’nin ko-

nusuna girmemekle birlikte, belediyelerin ticari, sınai, zirai veya mesleki nitelikteki teslim ve

hizmetleri 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesi uyarınca KDV’ye tabidir.

Belediyelerin veya il özel idarelerinin bünyesinde bir iktisadi işletme oluşması halinde

KDV mükellefiyetinin, belediye veya il özel idarelerinin adına değil, bunların bünyesinde olu-

şan iktisadi işletme adına tesis edilmesi gerekmektedir. Belediye veya il özel idarelerine ilişkin

mükellefiyet tesisinde, söz konusu iktisadi işletmelerin faaliyet konuları dikkate alınacak ve

unvanında faaliyet konusuna yer verilecektir.

Buna göre, belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin ta-

şınmaz satışları, 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesindeki istisna kapsamında değerlendi-

rilmeyeceğinden, söz konusu iktisadi işletmelerin taşınmaz satışlarında genel hükümlere göre

KDV uygulanacaktır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/F-4.16.) bölümünün birinci paragrafındaki “veya bele-

diyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/F-4.16.1.) bölümünün birinci paragrafındaki “, beledi-

yeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümdeki Ör-

nek 4’te yer alan “kurumlar, belediyeler ve il özel idarelerine” ibaresi “kurumlara” olarak de-

ğiştirilmiş ve aynı bölümün son dört paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün sonuna

aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Belediyeler ve il özel idarelerinin bünyesinde bulunan iktisadi işletmelerin aktifinde

en az iki tam yıl süreyle bulunan ve bu iktisadi işletmeler tarafından ticareti yapılmayan taşın-

mazların satışı, 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.16.2.) bölümünün birinci paragrafındaki “, beledi-

yeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde” ibaresi, ikinci paragrafındaki “(söz konusu satışlar

nedeniyle belediyeler ve il özelidareleri bünyesinde oluşan iktisadi işletmeler dahil)” ibaresi

yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Belediyeler ve il özel idarelerinin bünyesinde bulunan iktisadi işletmelerin aktifinde

en az iki tam yıl süreyle bulunan ve bu iktisadi işletmeler tarafından ticareti yapılmayan iştirak

hissesi satışları, 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.”
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MADDE 9 – Aynı Tebliğin (II/G) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bö-

lüm eklenmiştir.

“8. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz

Satışları

3065 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla eklenen geçici 36 ncı maddede;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından

iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmaz,

bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyat-

lardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar

terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-

kilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz satışları nedeniyle bünyelerinde iktisadi iş-

letme oluşması halinde, iktisadi işletmenin taşınmaz satışları genel hükümlere göre KDV’ye

tabi olup, bu iktisadi işletmelerin taşınmaz satışlarına 3065 sayılı Kanunun geçici 36 ncı mad-

desi hükmünün uygulanması mümkün değildir.

Buna göre, belediye ve il özel idarelerinin 27/1/2017 tarihinden önce yapmış oldukları

ve iktisadi işletme oluşturmamakla birlikte müzayede mahallinde yapılması nedeniyle KDV

hesaplanması gereken taşınmaz satışları üzerinden KDV hesaplanmamış ve beyan edilmemiş

olması durumunda, hesaplanmayan KDV, bu madde kapsamında belediye ve il özel idarele-

rinden aranmayacaktır.

Diğer taraftan, belediye ve il özel idarelerinin 27/1/2017 tarihinden önceki iktisadi iş-

letme oluşturmayan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak vergi dairelerince geçmişe dönük her-

hangi bir KDV tarhiyatı yapılmayacaktır. Ayrıca, 27/1/2017 tarihinden önce bu kapsamda vergi

dairelerince tarhiyat yapılmış olması ve bu tarhiyatlara karşı belediyeler veya il özel idareleri

tarafından dava açılmış olması halinde açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla tarhiyatlardan

vazgeçilerek tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir. Ancak, bu şekilde tahakkuk eden tutar-

ların tahsil edilmesi halinde tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Ancak, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkra-

sına göre, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu51 kapsamındaki büyükşehirlerde

(16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka-

nun52 kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların

bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize
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edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte,

üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun53 29 uncu maddesine istinaden

tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri

ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden iti-

baren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirtilen vergi oranı

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri

ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden iti-

baren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan ko-

nutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fık-

rasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı

uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafı yürürlük-

ten kaldırılmış, birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla

yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle

ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı

Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde

nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Bakanlığımız

yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin,

yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun

görülmüştür.

19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına

tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler

için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında

yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yo-

luyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı

için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL,

2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için

17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak

belirlenmiştir.
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İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır

31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL

olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında ya-

pılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu

şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla

olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya Tebliğin (III/B-3.2.2.)

bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde iade edilen tutarlar dikkate alın-

madan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı içinde yapılan iadeler

düşülür, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kıs-

mının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine

ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile

birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde açıklanan indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan

yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünde yer alan

açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde yer

alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat

verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade

vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (III/B-3.3.) bölümünün başlığı “3.3. Yılı İçinde İade Edi-

lemeyen Vergilerin İadesi” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün birinci paragrafında yer alan

“mahsuben iade edilemeyen” ibaresi “iade edilemeyen” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün on-

birinci paragrafının üçüncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- Yılı içinde iade edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde ia-

desi gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)”

MADDE 15 –Aynı Tebliğin (III/B-3.5.1.) bölümünün birinci paragrafında ve (III/B-3.5.2.)

bölümünün birinci paragrafında yer alan “mahsuben” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK 9A) ve (EK 9B) ekteki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (II-14.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(II-14.1.a)

MADDE 1 – 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nin 1 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “(c)” ibaresi “(d)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan işletmelerin

finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan işletmelerden, Kanunun

136 ncı maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Fi-

nansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansal kiralama, fak-

toring ve finansman şirketlerinin özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçeve-

sinde finansal raporlarını düzenlemeleri, bu Tebliğde öngörülen finansal rapor düzenleme yü-

kümlülüğünün yerine getirilmesi hükmündedir. Söz konusu işletmeler, kendi özel mevzuatla-

rına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların ilgililere sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine

tabidir.”

“(3) Sermaye piyasası aracının işlem sırası geçici olarak durdurulan işletmeler, bu Teb-

liğin uygulaması bakımından sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer

pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilir.

(4) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ihraç eden halka açık olmayan

işletmeler, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine

tabidir. Bu hükmün uygulanmasında ilgili finansal raporun kamuya açıklanmasına ilişkin son

bildirim tarihi dikkate alınır.

(5) İhraç belgesinin veya izahnamesinin geçerlilik süresi bulunmasına karşın, ilgili fi-

nansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin son bildirim tarihi itibarıyla tedavülde sermaye

piyasası aracı bulunmayan halka açık olmayan işletmeler, onaylı ihraç belgesi veya izahname-

nin geçerlilik süresi boyunca bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(6) Halka açık olmayan ortaklıkların, münhasıran yurt dışında gerçekleştirecekleri pay

dışındaki sermaye piyasası aracı ihraçlarında, finansal raporlama yükümlülükleri bakımından

bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Halka açık ortaklık statüsünün kazanılmasına ilişkin Kanu-

nun 16 ncı maddesi hükümleri saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-

sayı,
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b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk

beyanlarından oluşan raporları,  

c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve di-

ğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

ç) İhraççı: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan ih-

raççıyı, 

d) İşletme: Yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında

kalan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını,

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

g) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, 

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

h) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,

ı) Sorumluluk beyanı: 9 uncu maddede belirtilen beyanı,

i) Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri: Kanunun 66 ncı maddesinde düzenlenen teşkilat-

lanmış diğer pazar yerlerini,

j) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standart-

ları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

l) Yönetim kurulu faaliyet raporları: 8 inci maddede tanımlanan raporları,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Aşağıdaki işletmeler bu Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık

dönemler itibarıyla ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdürler.

a) İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar

yerlerinde işlem gören işletmeler, 

b) Yatırım kuruluşları, 

c) Yatırım ortaklıkları, 

ç) Portföy yönetim şirketleri,

d) İpotek finansmanı kuruluşları.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yıllık finansal raporların bildiriminde süreler

MADDE 10 – (1) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer

pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun ba-

ğımsız denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını; 

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,
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b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün

içinde 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir.

(2) Halka açık ortaklıklar, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun bağımsız

denetim düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını, söz konusu finansal rapor-

ların görüşüleceği genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce, bunların dışında kalan diğer işlet-

meler ise TTK’nın 437 nci maddesinde belirlenen süreye uymak suretiyle 12 ve 12/A madde-

lerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir. Ancak her halükarda, yıllık finansal raporlar

ilgili hesap döneminin bitimini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar bildirilir.

(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde,

resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir.

(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, yıllık bireysel

finansal tablolarını yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte bildirmekle yükümlüdürler.

(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, yıllık finansal raporlarının

bildiriminde, kendi özel mevzuatında bu maddede düzenlenmiş olan sürelerden daha kısa sü-

reler düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu maddede düzenlenen

sürelere uymakla yükümlüdürler. Bu işletmeler tarafından konsolide yıllık finansal tablolar ya-

nında özel mevzuatları gereği bireysel yıllık finansal tabloların da hazırlanması durumunda,

finansal raporların bildiriminde konsolide yıllık finansal tablolara ilişkin sürelere uyulur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Ara dönem finansal raporların bildiriminde süreler

MADDE 11 – (1) İşletmeler, ara dönem finansal raporlarını, 

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili

ara dönemin bitimini izleyen 30 gün,

b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili

ara dönemin bitimini izleyen 40 gün

içinde 12 ve 12/A maddelerinde belirlenen usullere uygun olarak bildirir.

(2) Ara dönem finansal tabloların, Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerine göre sı-

nırlı bağımsız denetime (incelemeye) tabi olduğu hallerde, birinci fıkrada düzenlenen sürelere;

sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören

işletmeler için 10 gün, diğer işletmeler için ise 15 gün eklenir.

(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde,

resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir. 

(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, ara dönem bi-

reysel finansal tablolarını ara dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte bildirmekle yü-

kümlüdürler. 

(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, ara dönem finansal rapor-

larının bildiriminde, kendi özel mevzuatında bu maddede düzenlenmiş olan sürelerden daha
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kısa süreler düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu maddede dü-

zenlenen sürelere uymakla yükümlüdürler. Bu işletmeler tarafından konsolide ara dönem fi-

nansal tablolar yanında özel mevzuatları gereği bireysel ara dönem finansal tabloların da ha-

zırlanması durumunda, finansal raporların bildiriminde konsolide ara dönem finansal tablolara

ilişkin sürelere uyulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Finansal raporların bildirimi ve kamuya açıklanması

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki işletmeler, finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere

KAP’a bildirir.

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde

işlem gören işletmeler,

b) Portföy yönetim şirketleri,

c) Yatırım kuruluşları.

(2) Aşağıdaki işletmeler, finansal raporlarını Kurula bildirmekle yükümlüdür. 

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde

işlem görmeyen halka açık ortaklıklar,

b) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası

araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen işletmeler,

c) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olma-

yan işletmeler,

ç) Paylarını halka arz etmek veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya

dönüşmüş olan ancak paylarının halka arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçek-

leştirmemiş yatırım ortaklıkları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Bağımsız denetim kuruluşları,

f) Gayrimenkul değerleme kuruluşları,

g) Derecelendirme kuruluşları, 

ğ) İpotek finansmanı kuruluşları,

h) Merkezi takas kuruluşları, 

ı) Merkezi saklama kuruluşları,

i) Veri depolama kuruluşları,

j) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.

(3) İkinci fıkrada yer alan işletmeler, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teş-

kilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmesi durumunda ve bu niteliği taşıdıkları süre bo-

yunca bildirim yükümlülükleri bakımından sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teş-

kilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin tabi olduğu esaslara uymak zorun-

dadır.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   3 Şubat 2017 – Sayı : 29968



(4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan işletmelerin, tüm ihraçları itfa edilene

kadar yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenen

ve ihraç belgesinde yer verilen bir yöntem dahilinde yatırımcılarının finansal raporlara erişimini

sağlamaları gerekmektedir. Bu işletmeler, finansal raporlarını KAP’a bildirmeyi de tercih ede-

bilirler. Bu durumda, bu Tebliğde düzenlenen finansal raporların bildirimi yükümlülüklerini

yerine getirmiş sayılırlar.

(5) Kurul, ikinci fıkranın (a) bendinde yer alan işletmelerin finansal raporlarını internet

sitesinde kamuya açıklar. İkinci fıkrada yer alan diğer işletmelerin finansal raporlarından gerekli

görülenler Kurul tarafından internet sitesinde kamuya açıklanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.

“Finansal raporların bildiriminde usul

MADDE 12/A – (1) Bu Tebliğ kapsamında KAP’a veya Kurula yapılacak finansal

rapor bildirimlerinin;

a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla bir-

likte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı

ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün finansal raporların kabulüne ve bildirimine dair yönetim

kurulu kararının alındığı,

b) Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise, finansal raporların kabu-

lüne ve bildirimine dair yönetim kurulu kararının alındığı,

tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir.

(2) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde

işlem gören işletmelerin, bu Tebliğ kapsamında kamuya açıklanmak üzere KAP’a yapacakları

bildirimleri, seans saatleri dışında yapmaları zorunludur.

(3) 12 nci madde kapsamında yapılacak finansal rapor bildirimlerinde, 10 uncu ve 11

inci maddelerde yer alan sürelere uyulmak kaydıyla finansal tabloların yönetim kurulu faaliyet

raporundan önce bildirimi mümkündür. Bu takdirde hem finansal tablolar hem de yönetim ku-

rulu faaliyet raporu için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınması ve 9 uncu madde çerçevesinde

ayrı ayrı sorumluluk beyanı düzenlenmesi gerekmektedir.

(4) Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan işletmelerin, finansal ra-

porlarını, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, ana ortaklığı, ortak girişimcisi

veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce 12 nci ve bu madde kapsamında bildirmeleri

esastır. Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi yurt dışında yerleşik olan işlet-

meler, finansal rapor bildirimlerini ana ortaklığı ile aynı anda veya öncesinde yapamamaları

durumunda aşağıdaki esaslara uyar:

a) Bu Tebliğ esaslarına uygun olarak düzenlenmiş dipnotları hariç finansal durum tab-

losu ile kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu ve varsa yurt dışında yerleşik şirketin

finansal raporlarında doğrudan işletme hakkında verilen yatırımcıların yatırım kararını etkile-

yebilecek bilgileri, bağımsız denetimden geçip geçmediği hususu ve aynı anda veya öncesinde

açıklanamamasının gerekçesini de belirtmek suretiyle açıklanan bilgilerle sınırlı olacak şekilde
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9 uncu madde uyarınca hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte 12 nci ve bu madde kapsa-

mında bildirir. Yapılacak açıklama veya bildirim, yurt dışında yerleşik şirketin finansal rapor-

larının açıklandığı yeri ve yapılan açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususunu da içermelidir.

b) (a) bendi kapsamında yapılan bildirime konu finansal tablolar ile sonrasında 12 nci

ve bu madde kapsamında bildirilen finansal raporlar arasında önemli farklılıkların olması ha-

linde bu farklılıklara ilişkin olarak dipnotlarda açıklama yapılır. Ayrıca konuya ilişkin olarak

Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de açıkla-

ma yapılır.

(5) İşletmeler tarafından bu Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan finansal raporların dü-

zeltilmesi durumunda, bu madde ile 9, 12, 14 ve 21 inci maddelerde belirtilen esaslar kıyasen

uygulanır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan finansal raporlar ile genel kurulda kabul

edilen finansal raporlar arasında fark bulunması halinde, bağımsız denetim raporunun ve so-

rumluluk beyanının yeniden düzenlenmesi beklenmeksizin genel kurulda kabul edilen finansal

raporların bu madde ile 12 ve 14 üncü madde hükümleri kapsamında, tekrar bildirimi ve ilanı

zorunludur. Ancak bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı karar al-

masına yol açacak şekilde uygulanamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Finansal raporların internet sitesinde ilanı

MADDE 14 – (1) Finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere KAP’a bildiren işlet-

meler, yıllık ve ara dönem finansal raporlarını, finansal rapor kullanıcıları tarafından kolaylıkla

ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra kendilerine ait internet sitelerinde ilan etmek

zorundadır. Bu bilgilerin sözkonusu internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutul-

ması zorunludur. 

(2) Birinci fıkrada yer verilen işletmelerin birden fazla internet sitesinin bulunması du-

rumunda, finansal raporlar tescil edilen internet sitesinde zorunlu, diğer internet sitelerinde ise

ihtiyari olarak ilan edilir. Tescil edilen internet sitesinde, finansal raporların ilan edildiği diğer

internet sitelerinin bağlantı adreslerine yer verilir.

(3) Payları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen

halka açık ortaklıkların, TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca zorunlu veya ihtiyari olarak internet

sitelerinin bulunması durumunda, bu maddede belirtilen ilan yükümlülüklerine uymaları zo-

runludur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Halka açık ortaklıkların yıllık finansal raporları ve ilgili bağımsız

denetim raporları, genel kurul toplantılarından en az üç hafta önce ortakların incelemesine su-

nulur. Bu amaçla, yıllık finansal raporlar ile ilgili bağımsız denetim raporunun yeterli sayıda

bastırılarak ortaklık merkez ve şubelerinde hazır bulundurulması ve isteyen ortaklara gönde-

rilmesi zorunludur. Bu durumda, dileyen ortaklıklar söz konusu raporları talep eden ortaklardan

basım ve ulaştırma maliyetlerinin bedelini isteyebilirler.
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(2) Halka açık ortaklıklar dışındaki işletmeler hakkında TTK’nın 437 nci maddesi uy-

gulanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İlgili ara dönem finansal raporlarının son bildirim tarihi itibarıyla

aşağıdaki kategorilerden herhangi birine giren işletmeler, bu Tebliğ kapsamında ara dönem fi-

nansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar:

a) Sermaye piyasası araçlarının işlem sıraları 30 günden fazla süre ile durdurulan işlet-

meler,

b) Sermaye piyasası araçları borsa kotundan sürekli olarak çıkarılan işletmeler,

c) Faaliyetleri geçici durdurulan sermaye piyasası kurumları,

ç) Tasfiye halinde bulunan işletmeler.

(2) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Pazarı ile

Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören işletmeler, sermaye piyasası araçları borsanın

ilgili pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem gören işletmeler, sermaye piyasası

araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan yatırım ortaklıkları ile paylarını halka arz etmek

veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulmuş veya dönüşmüş olan ancak paylarının halka

arzını veya nitelikli yatırımcılara satışını henüz gerçekleştirmemiş yatırım ortaklıkları 3 ve 9

aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftır.

(3) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Piyasa Öncesi İşlem Plat-

formunda işlem gören işletmeler ile sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya diğer teşki-

latlanmış pazar yerlerinde işlem görmeyen yatırım kuruluşları ara dönem faaliyet raporu dü-

zenleme yükümlülüğünden muaftırlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğe 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Tasfiye halindeki işletmeler

MADDE 22/A – (1) İflas ya da başka bir sona erme halinin oluşması sonucunda tasfi-

yeye giren işletmelerin 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, TTK ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiyeye ilişkin mevzuatta öngörülen finansal raporlar yerine

geçen belgeleri düzenlemesi, bu Tebliğ çerçevesinde finansal rapor hazırlama yükümlülükle-

rinin yerine getirilmesi hükmündedir. Kanunun 16 ve 33 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra uyarınca hazırlanan finansal raporlar yerine geçen belgeler Kurula bil-

dirilir ve Kurul tarafından internet sitesinde kamuya duyurulur. 

(3) Tasfiye halindeki işletmeler, internet siteleri bulunması halinde, birinci fıkrada be-

lirtilen finansal raporlar yerine geçen belgelerini 14 üncü madde çerçevesinde internette ilan

ederler.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Seri:XII,

No:1)” ibaresinden sonra gelmek üzere “29/1/1989 tarihli ve 20064 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında
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Tebliğ (Seri:XI, No:1), 28/11/2001 tarihli ve 24597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek

Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ (Seri:XI, No:20)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların finansal tablolarının

hazırlanmasında esas alınacak standartlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) KGK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS’ye uygun olarak

finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan payları borsada işlem görmeyen halka açık

ortaklıklar, payları borsada işlem görünceye veya Kanun kapsamından çıkıncaya kadar geçen

süre içerisinde, finansal tablolarını TTK’nın 88 inci ve geçici 1 inci maddeleri çerçevesinde

KGK tarafından belirlenen esaslara göre hazırlarlar.

(2) Bu maddeye tabi halka açık ortaklıklar açısından finansal tablo tanımı, tabi oldukları

standartta belirlenen finansal tablolardır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen halka açık ortaklıklar, isteğe bağlı olarak 5 inci madde hü-

kümleri kapsamında finansal tablo düzenleyebilirler. Finansal tablolarını bu şekilde hazırlamayı

seçen halka açık ortaklıklar, makul bir gerekçeleri bulunmadığı sürece uyguladıkları finansal

tablo standardını değiştiremezler.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere

ihraç eden halka açık olmayan işletmelere ilişkin özel hususlar 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce pay dışındaki

sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satmak üzere ihraç belgesi almış halka açık

olmayan işletmelerin, bu belge kapsamındaki tüm ihraçları itfa edilene kadar yatırımcılar ara-

sında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenen ve ihraç belgesinde yer

verilen bir yöntem dahilinde yatırımcıların finansal raporlara erişimini sağlamaları durumunda,

12 nci maddenin birinci fıkrasında ve 14 üncü maddede öngörülen finansal raporların bildiri-

mine ve ilanına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiği kabul edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işletmelerin, birinci fıkrada belirtilen ihraç belgesi uya-

rınca yaptıkları tüm ihraçlar itfa edilene kadar, 6 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme

yükümlülükleri bulunmamaktadır.”

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2 nci maddenin beşinci fıkrası, ihraç belgesi veya izahnamesi

bu maddenin yayımı tarihinden sonra onaylanan halka açık olmayan işletmeler için uygulanır.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce tasfiye sürecine girmiş işletmeler için 22/A

maddesi 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolardan başlamak üzere uygulanır.

(3) Geçici 2 nci madde 1/1/2016 tarihinden sonra biten ilk dönem finansal raporlardan

başlamak üzere uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/475  

KARAR NO : 2016/89 

DAVACI : K.H. 

MÜġTEKĠ : Mehmet Ali GÜNDAY 

SANIK : TAYFUR MĠLAYIM Eyyüp ve Neziha oğlu 01/10/1978 Ankara 

doğumlu Ankara Çubuk Durhasan Köyü Nüf. Kayıtlı 

  Bilinen son adresi: Yıldıztepe Mah. Celal Esat Arseven Cad. No: 337 

Altındağ/ANKARA 

SUÇ : Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık 

SUÇ TARĠHĠ : 29/09/2011 

KARAR TARĠHĠ : 09/02/2016 

Sanığın sübût bulan eylemine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun .. maddesi gereğince 

neticeten 3 AY 10 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına dair gıyabî hüküm, bütün aramalara 

rağmen adresi meçhul olup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete'de ilanen 

tebliğine karar verilmiĢ olmakla 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince Resmi 

Gazete'nin ilk çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca Yasa yoluna 

baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 96 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/2175 

KARAR NO : 2016/96 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MESUT KARACAN, Ferat ve Nermin oğlu, 19/10/1992 

AYANCIK doğumlu, SĠNOP, AYANCIK, Aliköy Mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Malkoçoğlu Mah. 4 Cad No: 22/l 

Sultangazi/ĠSTANBUL adresinde oturur. 

SUÇ : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın 

Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 

SUÇ TARĠHĠ : 18/12/2011 

KANUN MADDESĠ : 5237 sayılı TCK’nın 191/1, 62, 54 

VERĠLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 04/02/2016 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ 

1) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, 

2) Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına;  

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya 

bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği 

hususu tebliğ olunur. 97 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TIR PARKI ĠġLETMESĠ VE SOSYAL TESĠSĠ 10 YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresi’ne ait olup, Doğubayazıt Ġlçesi Gürbulak-Uzunyazı 

Köylerinde yaptırılan Tır Parkı ĠĢletmesi ve Sosyal Tesisi 2886 Sayılı Devlet Ġhlale Kanunun 45. 

maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıĢtır.  

2 - Ġhale 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’da Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği Ġl 

Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. madde 

gereği Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır. 

3 - Kiraya verilecek Tır Parkı ĠĢletmesi ve Sosyal Tesisinin yıllık muhammen kira bedeli 

2.150.000,00 TL olup, geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 

(Yüzde Üç) geçici teminatı 64.500,00 TL’dir. 

4 - Ġhale ile ilgili Ģartname (ekleri sözleĢme taslağı ve tır parkı yönergesi) Ġl Özel Ġdaresi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için: 

Gerçek KiĢiler Ġçin; 

a) Ġhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ikametgah belgesi, 

b) Noterden tasdikli imza beyannamesi, 

c) Onaylı nüfus kayıt örneği, 

d) Tebligat için adres beyanı,  

Tüzel KiĢiler Ġçin; 

e) ġirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, 

f) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli 

Ġmza Beyannamesi/diğer tüzel kiĢiler için mevzuatları gereği teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren diğer belgeler) 

h) Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Vergi Dairesine kayıtlı olup olmadığına dair belge, 

kayıtlı ise borcu olmadığına dair belge, 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak giriĢim beyannamesi, 

j) Ġhaleye girecek olan gerçek kiĢinin, Ģirketlerin ve ortak giriĢimi oluĢturan Ģirketlerin her 

birinin kurucu ortak ve yöneticilerinin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 Sayılı 

Vergi Usul Kanunu, 6136 Sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna 

muhalefetten ve devlet aleyhine iĢlenen suçlardan hüküm giymediğine dair adliyeden ve vergi 

dairesinden alınacak belgeler.  

k) Ġhaleye katılacak Ģirket bilançolarının son 3 yıllık cirosunun ortalama 5.000.000,00 TL 

(beĢ milyon)’den az olmadığına dair belgeler (ortak giriĢim halinde ortakların her biri için) 

l) Ġhale Ģartnamesi (ekleri sözleĢme taslağı ve tır parkı yönergesi) 5.000,00 TL 

mukabilinde Ağrı Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde 

temin edilebilir. 
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m) Ġhale Ģartnamesinin (ekleri sözleĢme taslağı ve tır parkı yönergesi) satın alındığına dair 

alındı makbuzu veya banka dekontu, 

n) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ile kiraya 

verilecek Tır Parkı ĠĢletmesi ve Sosyal Tesisi için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale 

saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında Ġl Encümen Servisine teslim edilecektir. 

o) Ġlk yıl kirası ihale bedeli üzerinden, takip eden yıllara ait kira bedelleri ise bir önceki 

yıl kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumunca artıĢın yapılacağı ayda yayınlanan Yurt Ġçi Üretici 

Fiyat Endeksi (YĠ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması 

suretiyle bulunacak bedel üzerinden ödenecektir. 

p) Ġhaleye girmek için son müracaat tarihi 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’a kadardır. 

r) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

s) Ġl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.  

Ġlan olunur.  927/1-1 

—— • —— 

10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS 

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/48528 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 0312 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON 

TRAVERS ALIMI ĠġĠ  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhale tarihi ve saati : 23/02/2017 PerĢembe günü, saat 10:00 

5 - Ġhalenin yapılacağı adres : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı Behiçbey-Yenimahalle / 

ANKARA 

6 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 23/02/2017 günü saat 10:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

7 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

600,00.- TL bedelle temin edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 976/1-1 
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MUHTELĠF KABLO BAġLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/43390 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 38 kalem muhtelif kablo baĢlığı, teknik bilgi ve 

resimlere göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 17/02/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

17/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 851/1-1 

—— • —— 

500 GR KAMELYA ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 8.000.000 adet 500 gr Kamelya Çay PoĢeti %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık 

Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 705/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

MUHTELĠF MALZEME (26 KALEM) alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/39761 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ST37 SAC LEVHA, ELEKTROLĠK BAKIR, KÜLÇE 

KALAY, DĠKĠġSĠZ ÇELĠK BORU, LAMA DEMĠRĠ, 

YUVARLKA ÇELĠK ÇUBUK (TOPLAM 26 Kalem Ürün) 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKĠNA 

FABRĠKASI MALZEME AMBARI 

c) Teslim tarihi : Ġdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14/02/2017 - 14:00 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 843/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

MUHTELĠF MALZEME (11 KALEM) alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/38443 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

internet adresi : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Paslanmaz Sac Levha-Sae 304 ve 2 Kalem 

Paslanmaz DikiĢsiz Boru-Sae304 (TOPLAM 11 Kalem 

Ürün) 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKĠNA 

FABRĠKASI MALZEME AMBARI 

c) Teslim tarihi : Ġdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/02/2017 - 14:00 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 844/1-1 
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BĠNA NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait UĢak Ġli, Merkez Ġlçe, Ġslice 

Mahallesi, Ġsmet PaĢa Caddesi No: 21/B ve GümüĢ Sokak No: 1 adresindeki 335 ada, 29 parsel 

nolu arsa üzerinde inĢa edilmiĢ binanın satıĢı 27 ġubat 2017 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı 

teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.  

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK UĢak ġube BaĢkanlığı’ndan (KurtuluĢ Mahallesi, Ġsmet PaĢa Caddesi, No: 56/1 Kırhallı Apt. 

ve Pasajı Daire: 101 UġAK) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

 THK UĢak ġube BaĢkanlığı (0 276) 215 64 32 

 961/1-1 

————— 

KARGĠR APARTMAN NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait Amasya Ġli, Merkez Ġlçesi, Dere 

Mahallesi, Ziya PaĢa Bulvarı No: 5 (204 ada 2 parsel) adresindeki 131,20 m2 arsa üzerinde 

bulunan kargir apartman nitelikli taĢınmazın satıĢı 28 ġubat 2017 Salı günü saat: 14.00’da kapalı 

teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.  

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK Amasya ġube BaĢkanlığı’ndan (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya PaĢa Bulvarı No: 60/6 

AMASYA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

  THK Amasya ġube BaĢkanlığı (0 358) 218 13 90 

 962/1-1 
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19 LĠTRELĠK POLĠKARBONAT DAMACANALARDA (3 YILLIK) 

DOĞAL KAYNAK SUYU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut YerleĢkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan 

Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan ―Doğal Kaynak Suyu‖nun satın alınması iĢidir. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 

Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.02.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 28.02.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 964/1-1 

————— 

TÜRK KIZILAYI ETĠMESGUT YERLEġKESĠ ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN AFOM BĠNASI  

ISLAK HACĠMLER VE MĠSAFĠRHANE ODALARININ TADĠLAT VE  

ONARIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Türk Kızılayı Cad. No: 1 adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Etimesgut YerleĢkesi Ġçerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane odalarının 

tadilat ve onarımı iĢi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL― 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.02.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 01.03.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 965/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar biliĢim donanım ve yazılımı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.- TL 

1. KISIM Uzaktan Eğitim Sistemi 130,00.- TL 

2. KISIM 

Sunucu, Kablolu Ağ Sistemi, Aktif Cihaz Yönetim 

Sistemi, Özel Bulut Depolama Sistemi ve Merkezi 

Kullanıcı Yönetim Sistemi  

140,00.- TL 

3. KISIM TaĢra TeĢkilatı Sunucu ve SanallaĢtırma Yazılımı 130,00.- TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri bilahare bildirilecek 

bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 963/1-1 
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(AVM) YAPTIRILARAK 30 YIL SÜRE ĠLE ĠġLETĠLMESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti GümüĢhane Belediyesi adına kayıtlı; aĢağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen 

parseli kapsayan alan üzerindeki GümüĢhane Belediyesince uygun bulunan AlıĢ VeriĢ Merkezi 

(AVM) Projesine uygun mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin 

yüklenici tarafından hazırlanıp idareye onaylattırılarak; iĢletme hakkının yükleniciye bırakılması; 

Tapuya 30 yıl süre ile ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında 

bulunan ticari alan ve otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği 

gelirlerden Belediyeye pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile iĢletilmesi; süre sonunda, GümüĢhane 

Belediyesi’ne üzerindeki müĢtemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi iĢinin, 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ihaleye ile 30 yıllığına kiraya 

verilecektir. 
 

Ġli Ġlçesi Mahallesi Vasfı Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Sınırı 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 52 1 3.594,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 52 2    772,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 53 3    100,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 53 4    110,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 53 22 9.937,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 638 1 1.234,00 m² Paftasındadır 

GümüĢhane Merkez Hasanbey BoĢ Arsa - 638 2 2.342,58 m² Paftasındadır 
 

1 - Ġhale 17.02.2017 tarihinde Cuma günü saat: 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhaleye katılımcılardan istenecek belgeler: 

Ġhaleye katılabilmek için; 

a) 2886 Sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,  

Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; GümüĢhane Belediyesi adına alınmıĢ 2886 

Sayılı D.Ġ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz ve süresiz geçici teminat mektubu veya 

nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu, 

b) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartnameyi, 

c) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek KiĢiler Ġçin ), 

d) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek 

KiĢiler Ġçin), 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 

g) Tüzel kiĢi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu 

vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin imza sirkülerinin, 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.) 
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h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde; Ġhale de isteklilerin ortak giriĢim olması 

halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe uygun ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık 

sözleĢmesini vermek. (Ġhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi 

ayrıca verilir) 

i) Tüzel kiĢi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri, 

j) Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde; istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

k) 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, 

l) Ġsteklinin (Ġsteklinin tüzel kiĢilik olması halinde tüzel kiĢiliğin veya tüzel kiĢiliği 

oluĢturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iĢtirak ettiği baĢka bir Ģirket olarak) iĢbu ihale 

konusu iĢe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 70.000 m² den az olamamak üzere 

AVM merkezi, otel turizm merkezi, organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, 

inĢaat etmiĢ, geliĢtirmesi ve/veya yönetimi yaptığını belgelemelidir. Ġstekli, Türkiye’de ve/veya 

yurt dıĢında alıĢveriĢ merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı iĢlere dair 

deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaĢmaları veya projelerin inĢaat 

sözleĢmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. Ġstekli ayrıca bu belgelerin 

doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fes olacağını geçici/kesin teminatın irat 

kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) Ġsteklinin ortak giriĢim 

olası durumunda ortaklardan birisinin(tüzel kiĢilik olması halinde tüzel kiĢiliğin veya tüzel kiĢiliği 

oluĢturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iĢtirak ettiği baĢka bir Ģirket olarak) iĢ deneyimi 

sunması yeterli kabul edilir. 

m) Bu iĢ için (10.000.000,00 TL.) (Onmilyontürklirası) tutarında kullanılmamıĢ nakit 

veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluĢlunun ilgili 

Ģubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmıĢ belgelerin aslını vermek. Ġsteklinin Ortak GiriĢim 

olası durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir. 

n) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alacakları belge aslı ( Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmıĢ olmalıdır.) 

o) ġartname Bedeli 300,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 

17.02.2017 günü saat 14:00’ye kadar GümüĢhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaĢması 

Ģarttır. Postadaki gecikmeden idare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

3 - Konu ile ilgi ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 

temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 17.02.2017 Cuma günü saat 14:00'ye kadar olup Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 
 

GÜMÜġHANE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

CĠNSĠ MUHAMMEN BEDELĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

AlıĢ VeriĢ Merkezi (AVM) 8.640.000,00 - TL. 259.200,00 - TL. 

 909/1-1 
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500 GR RĠZE TURĠST ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

12.000.000 adet 500 gr Rize Turist Çay PoĢeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 698/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.12.2016 tarihli toplantısında alınan 6627-4 

sayılı karara binaen; Teknik Petrol Ürünleri Servis Yönetim Ve Elektrik Üretim ve Dağıtım 

Limited ġirketi’nin 26.06.2013 tarih ve LPG-DPO/4472-3/13992 sayılı Depolama lisansı Hatay 

Ġli, Dörtyol Ġlçesi, YeĢilköy Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, Çaykara Caddesi No: 204 adresinde 

faaliyet gösteren LPG Dolum ve Depolama tesisi kapsamındaki depoları devretmesi nedeniyle, 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca sona erdirilmiĢtir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları Piyasası Dairesi BaĢkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu 

Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA‖ adresine gönderilmesi, süresi içerisinde 

gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 926/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ahatlı Mahallesi, 025-A-09-D-4-B Pafta, 8678 Ada, 03 no’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―AyĢe AYGÜN‖ün Yetki Belgesi Numarasının (0007111397967057); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.984 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 922/1/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, DüdenbaĢı Mahallesi, 025-A-10-C-1-D Pafta, 27632 Ada, 04 

no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―Ġbrahim OKAYGĠL‖in Yetki Belgesi Numarasının (0007110307424430); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.983 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 922/2/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Aydınlar Mahallesi, F22D25C1A Pafta, 539 Ada, 5 no’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―Mustafa AKAY‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110265543047); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.985 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 922/3/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, DüdenbaĢı Mahallesi, 025-A-10-C-1-D Pafta, 10114 Ada, 6 

no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―Önder ÖZCAN‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110034293312); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.982 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 922/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında "Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır." 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1387 dosya no’lu ARARAT Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 1297 dosya no’lu ER-BAY ERZĠNCAN BAYBURT 

Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 708 dosya no’lu KAYA Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2378 dosya no’lu NET ANALĠZ Yapı Denetim Ltd. ġti. 

ve 1 dosya nolu KESKĠNTAġ Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri 

Bakanlık Makamının 24.01.2017 tarih ve 1958 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 959/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 24.01.2017 tarih ve 1959 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 554 dosya no’lu BĠLGÜTAY Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1746 dosya no’lu KARATAġ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 176 dosya no’lu TRAKYA Yapı Denetim Ltd. ġti,  

Batman ilinde faaliyet gösteren 2228 dosya no’lu BATMAN MERT Yapı Denetim Ltd. ġti. 

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1169 dosya no’lu ERGÜN Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren 1202 dosya no’lu GÖKDEMĠR Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Konya ilinde faaliyet gösteren 1732 dosya no’lu ÖZAY Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 113 dosya no’lu BORNOVA ĠNġAAT Yapı Denetim Ltd. ġti., 

ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1030 dosya no’lu ÖZHĠSAR Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 

961 dosya no’lu ARTE Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 186 dosya no’lu ULUSAL Yapı Denetim Ltd. ġti., 741 

dosya no’lu AKA3 Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 731 dosya no’lu HAYAT TEKNĠK Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin 

Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 959/2/1-1 

————— 
ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2356 belge no’lu BAN Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin yeni 

kuruluĢ ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 24.01.2017 tarih ve 

1960 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Ġzin Belgesi iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 959/3/1-1 
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Bursa Osmangazi Belediyesinden: 

31.01.2017 TARĠHLĠ 29965 SAYILI RESMĠ GAZETE’DE YAYINLANAN ―BURSA 

OSMANGAZĠ BELEDĠYESĠ ÇEKĠRGE MEYDANI MĠMARĠ, KENTSEL TASARIM VE 

PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIġMASI‖ ĠLANI DÜZELTMESĠ 

―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Tasarımı Proje YarıĢması‖ Bursa Osmangazi Belediye BaĢkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü 

tarafından 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

YarıĢma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aĢamalı, mimarlık, Ģehir planlama ve 

peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

YarıĢmaya katılacak yarıĢmacıların aĢağıdaki hususları yerine getirmesi Ģarttır. Ekip 

olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dıĢında, diğer koĢulların tamamına uymaları 

zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle iliĢkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, 

ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. YarıĢmaya ekip olarak katılan ortakların 

her biri idareye karĢı müĢterek ve müteselsilen sorumludurlar. 

YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar; 

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 

bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, ġehir ve Bölge 

Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak, 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

c) Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

d) Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

e) YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

f) YarıĢmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarıĢma çalıĢmalarında yer alan 

danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında olmamak, 

g) ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir). 

h) Yer görme belgesi almıĢ olmak. 

YarıĢmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk 

Lirası) makbuz karĢılığında ―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel 

Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje YarıĢması‖ tasdikli Ģartnamesini yarıĢma rapörtörlerinden 

alabileceklerdir. 

 

YARIġMA TAKVĠMĠ 

BĠRĠNCĠ AġAMA YARIġMA TAKVĠMĠ: 

31 Ocak 2017 Salı Günü yarıĢmanın ilanı, 

20 ġubat 2017 Pazartesi (17.00) Birinci aĢama soru sorma süresinin bitimi, 

24 ġubat 2017 Cuma Birinci aĢama soruların cevaplarının ilanı 

17 Mart 2017 Cuma (17.00) Yer görme belgesinin alınması için son tarih 

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00) 

Birinci aĢama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya 

da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaĢacak Ģekilde 

kargoya verilmesi 
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8-9-10 Nisan 2017 Değerlendirme çalıĢmaları için jürinin toplanması, 

13 Nisan 2017 

Birinci aĢamanın jüri tarafından değerlendirilmesi 

sonucunda, ikinci kademeye kalan yarıĢmacılara, yazıĢma 

adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri 

tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır. 

ĠKĠNCĠ AġAMA YARIġMA TAKVĠMĠ: 

27 Nisan 2017  

PerĢembe (17.00) 
Ġkinci aĢama soru sorma süresinin bitimi, 

02 Mayıs 2017 Salı Ġkinci aĢama soruların cevaplarının ilanı  

12 Haziran 2017 Pazartesi 

Ġkinci aĢama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da 

en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaĢacak Ģekilde 

kargoya verilmesi  

17-18-19 Haziran 2017 Değerlendirme çalıĢmaları için jürinin toplanması, 

20 Haziran 2017 Salı Sonuçların ilan edilmesi 

01 Temmuz 2017  

Cumartesi (14.00) 
Kolokyum toplantısı 

 

DanıĢman Jüri Üyeleri 

 

1 Mustafa DÜNDAR Avukat Osmangazi Belediye BaĢkanı 

2 Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ Jeofizik Müh. Teknik BaĢkan Yardımcısı  

3 Cem KürĢad HASANOĞLU ĠnĢ. Y.Müh. Teknik BaĢkan Yardımcısı  

4 Ali UZSEZER ĠnĢ. Y.Müh. Kentsel Tasarım Müdürü  

5 Sezai ÖZOKUTANOĞLU ĠnĢaat Müh. Plan ve Proje Müdürü 

6 Selehattin DĠNÇ Y. Mimar 
Bursa BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım 

Koordinasyon Müdürü 

7 Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAġ Sanat Tarihçisi Uludağ Üniversitesi 

 

Asli Jüri Üyeleri 

 

1 Prof.Dr.Nilüfer AKINCITÜRK Mimar Uludağ Üniversitesi 

2 Prof.Dr.Alper ÇABUK Peyzaj Mimarı Anadolu Üniversitesi 

3 Doç.Dr.Beyhan BAYHAN 
ĠnĢaat 

Mühendisi 
Bursa Teknik Üniversitesi 

4 Turgut YALKI ġehir Plancısı Serbest 

5 Han TÜMERTEKĠN Mimar Serbest 

6 Ömer Selçuk BAZ Mimar Serbest 

7 Osman AYRADĠLLĠ Mimar Serbest 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Yedek Jüri Üyeleri 
 

1 Dr. Murat ÖZYABA ġehir Plancısı Uludağ Üniversitesi 

2 Sevilay ÇETĠNKAYA ġehir Plancısı ġehir Plancıları Odası Bursa ġube BaĢkanı 

3 Meltem AKYAZI Y.Mimar Osmangazi Belediyesi 

4 Ġlke ÇALIġKAN Mimar 
Mimarlar Odası Bursa ġubesi Yönetim 

Kurulu Üyesi 
 

Raportörler 
 

1 Dilek ALTAN TÜRKMEN Y. ġehir Plancısı Osmangazi Belediyesi 

2 GökĢen YÜCEDAĞ Y. Mimar Osmangazi Belediyesi 

3 Fulya TÜRKMEN Y. Mimar Osmangazi Belediyesi 
 

ÖDÜLLER 

1. Ödül  100.000 TL 

2. Ödül  60.000 TL 

3. Ödül  40.000 TL 

1. Mansiyon  30.000 TL 

2. Mansiyon  25.000 TL 

3. Mansiyon  20.000 TL 

4. Mansiyon  15.000 TL 

2. AĢamaya geçen her ekibe eĢit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül 

miktarları 1. ve 2. AĢama dahil toplam ödül miktarlarıdır. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları yarıĢmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.  

ĠDARENĠN ADI, ADRESĠ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESĠ 

―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Tasarımı Proje YarıĢması‖ Raportörlüğü 

Ġdarenin adı: BURSA OSMANGAZĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Adresi: Bursa Osmangazi Belediyesi 

Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10   16200 

 Osmangazi /BURSA 

Telefon : 444 16 01-7795 

Faks : 0 224 270 70 09 

e - posta : cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr  

Belediye web: www.osmangazi.bel.tr 

YarıĢmanın web sayfası: www.cekirgemeydan.com 

Raportör: Dilek ALTAN TÜRKMEN 

Raportör: GökĢen YÜCEDAĞ 

Raportör: Fulya TÜRKMEN 967/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 978/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/3779 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAġBAKANLIK 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe ÇANKAYA  

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/ 

Ankara 
Tel-Faks 0 312 266 76 80   

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali Erkan ÇOPUR Ali Erkan ÇOPUR 

Adresi 
Değirmicem Mah. Abdullah Çolakoğlu 

Cad. No: 8/A ġehitkamil/GAZĠANTEP    

09022 No’lu Sk. Ozan Küte Sitesi A 

Blok 3/29 ġehitkamil/GAZĠANTEP 

T.C. Kimlik No.  21437697458 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
GAZĠKENT V.D. 2610093807     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30022  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 956/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/3779 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAġBAKANLIK 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe ÇANKAYA  

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/ 

Ankara 
Tel-Faks 0 312 266 76 80   

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mehmet Kartal-Elif ĠnĢaat Taahhüt ve 

Mühendislik Hizmetleri 
Mehmet KARTAL   

Adresi 

Ġnclipınar Mah. GazimuhtarpaĢa Blv. 

Halı Sarayı Kat: 1 No: 119 Merkez / 

GAZĠANTEP"    

Mehmet Dai. Sk. Levent Apt. 

No: 9/13 ġahinbey/GAZĠANTEP   

T.C. Kimlik No.  47731044156   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
GAZĠKENT V.D. 5260092757     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25611  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 957/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 969/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 365507 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe ÇANKAYA / ANKARA 

Adresi 
Emek Mahallesi 17. Cadde No: 13 

PK: 06520 Emek 
Tel-Faks 312 296 6382 - 312 212 5690 

Posta Kodu  E-Mail Ġmid.ihale@csgb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MT Grup TaĢımacılık Turizm Otomotiv 

Emlak BiliĢim Gıda ĠnĢaat Sanayi ve 

Ticaret Ltd. ġti. 

 

Adresi 
Emek Mahallesi BiĢkek Caddesi No:21/A   

ÇANKAYA / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6230320711  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
288831  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 958/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 

 



3 ġubat 2017 – Sayı : 29968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2017 – Sayı : 29968

Sayfa

1

7

7

8

8

9

36

45

53

54

74

86

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/9759 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan

Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal

ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının

Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana

Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı

Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi

Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl

ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 10)

–– Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


